
ENERGIA QUE
DÁ LUCRO
Cresce o consumo de bebidas energéticas e
isotônicas em função de consumidores que
buscam um modo de vida mais saudável,

Por Míriam Novaes

O CONSUMO DE ISOTÔNICOS E ENERGÉTICOS NÃO PAROU DE CRESCER NO BRASIL

DESDE QUE CHEGARAM AO MERCADO NO FINAL DAS DÉCADAS DE 1980 E 1990, RES-

PECTIVAMENTE. SEGUNDO DADOS DA ABIR (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS

DE REFRIGERANTES E DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS), EM 2005 FORAM PRODUZIDOS

40 MILHÕES DE LITROS DE ISOTÔNICOS, O QUE REPRESENTOU CRESCIMENTO DE 10%

EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR. QUANTO AOS ENERGÉTICOS, FORAM 64 MILHÕES

DE LATAS EM 2005,  Mas o CONSUMO PER
CAPITA MÉDIO É DE 0,34 LATA POR ANO

QUE REPRESENTA UM ALTO POTENCIAL DE
CRESCIMENTO NO PAÍS.

É uma tendência mundial o cres-
cimento das vendas de produtos

voltados com apelo saudável e o
varejo deve estar atento a essa
necessidade do consumidor

para lucrar. As bebidas isotô-
nicas e energéticas estão entre as

categorias de mais rápido crescimento
na América do Norte e ocupam o 3° lugar
entre as cinco maiores em crescimento
globalizado e nos mercados emergentes,
segundo estudo recente da ACNielsen.

Cláudio Czapski, superintendente da
Associação ECR Brasil, lembra que o va-
rejista deve se basear cada vez mais nos
valores do consumidor, no seu estilo de
vida, porque, se estiver atento a eles, vai
saber quais produtos merecem mais espa-
ço e quais perdem. Ele cita o fato de que

as mulheres estão cada vez mais presentes
no mercado de trabalho, e o conseqüente
aumento da renda da família. "Então, ela
reduz a compra de batata in natura, que tem
de descascar, e adquire alimentos semipron-
tos. Hoje a família tem desejos de consumo
diferentes de 15 anos atrás", analisa.

Czapski acrescenta ainda a prática de
esportes, um valor que foi incorporado
recentemente e criou grupo de consumi-
dores dispostos a consumir produtos com-
plementares. "Compete ao varejo oferecer
soluções e dar visibilidade aos produtos
como bebidas energéticas e isotônicas para
atrair esses clientes", afirma. Ele sugere
que seja feita uma boa exposição desses
produtos, por exemplo, próximo ao FLV, a
roupas e calçados esportivos, e sempre que
possível fornecer informações ao cliente
sobre as indicações de cada um.

Carlos Affonso Lopes Jr., gerente co-
mercial de auto-serviço da Ultrapan, fa-
bricante do isotônico Energil Sport e do
energético Hot Power, lançado há três
meses, concorda com o superintendente
da ECR Brasil. Ele cita pesquisa da AC-
Nielsen que aponta aumento de 10% nas
vendas de isotônicos no primeiro semestre
do ano passado em relação ao mesmo perí-
odo de 2004 e ainda a previsão de vendas
para este ano, de 91 milhões de litros de
bebidas isotônicas.

Lopes atribui o avanço dos isotônicos,
além do apelo saudável, ao seu baixo ín-
dice de calorias, combinação de frutas e
ingredientes leves. "O produto deve ter
ainda qualidade e preço acessível".

O gerente comercial afirma que as de-
gustações no PDV e as promoções tipo
"leve 4 e pague 3" aumentam as compras
por impulso, mas também proporcionam
uma experiência diferente e agradável pa-
ra o consumidor. "É importante provar o
produto para saber se, além de saudável,
é também saboroso. Por isso, criamos seis
sabores para o Energil Sport e preparamos
mais novidades para janeiro", afirma.

Atenta a esse mercado crescente, a
GlobalBev adquiriu a marca do isotônico
Marathon em março deste ano e começou
a produzi-lo em maio, em quatro sabores.
Luciana Bruzzi Malta, gerente de trade
marketing da empresa, diz que em 2007
serão lançados mais sabores e embalagens,
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Czapski, da ECR Brasil: soluções.

para atender às exigências dos consumido-
res. A empresa também aposta nos ener-
géticos e oferece ao mercado as marcas
On Line, Extra Power, Flying Horse e Big
Flying, com 473 ml. Para Luciana, o super-

Luciana, da GlobalBev: melhor exposição e mais atenção às tendências.

mercadista pode incrementar as vendas da
categoria melhorando a exposição do pro-
duto, que em muitas lojas fica confinado,
além de observar tendências como as de
produtos na versão light.

A Red Buli, empresa de origem aus-
traliana, apostou no mercado brasileiro
de energéticos e o Brasil se tornou um
país chave para as suas exportações. Fa-
bricado e envasado na Áustria, o Red
Buli Energy Drink chegou ao Brasil em
1999 e é líder no segmento de bebidas
energéticas, segundo o departamento de
comunicação da empresa.

O mercado de Marcas Próprias também
tem se voltado para produtos diferencia-
dos, como o nicho dos produtos ligados ao
apelo saudável ou "saudabilidade", como
o mercado vem nomeando. E, observan-
do a tendência de mercado, foi lançado
o primeiro isotônico, da bandeira Extra.
Marco Antônio Ablen Quintarelli, repre-
sentante do varejo no Compro (Comitê
Abras de Marcas Próprias), ressalta que
46% dos consumidores de marca própria
pertencem às classes A/B e sua priorida-
de é a relação custo x benefício, segundo
pesquisa realizada pela LatinPanel entre
meados de 2005 e 2006.

Quintarelli lembra que o Compro pode
ajudar supermercadistas de todos os por-
tes no processo para implantar uma mar-
ca própria, desde a criação do conceito na
empresa até a garantia de qualidade do
produto e o trabalho no PDV.

Tendo em mente que grande parte das
compras de isotônicos e energéticos ocor-
re por impulso, Kleber Ferreira de Freitas,
responsável pela área de gerenciamento
por categoria da Coop - Cooperativa de
Consumo, sugere a exposição do produto
junto aos sucos, produtos geradores de
tráfego. "Se não estiverem bem expostos,
não serão vendidos. O objetivo deve ser
oferecer conveniência para o consumidor,
já que não é produto de rotina", frisa.

A Coop conta com 22 unidades no
ABC Paulista, Vales do Paraíba e Ribei-
ra, Piracicaba e Tatuí. Em lojas maiores,
as duas ou três marcas que comercializam
ocupam um módulo inteiro, no máximo, e
as menores são colocadas na gôndola na
altura dos olhos do cliente e nunca confi-
nadas. O gerente lembra ainda que infor-
mação é imprescindível para aproveitar
essa necessidade de consunjo de produtos
relacionados ao culto ao corpo, à prática
de esportes. "O consumidor não vai com-
prar um produto de valor agregado alto
que não conhece", conclui.
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Text Box
Fonte: Super Varejo, ano 8, n. 78, p. 38-39, jan./fev. 2007.




